
FICHA TÉCNICA
BT 18013/00 

Generalidades

Campos de aplicação

Modo de utilização

Características técnicas

COMPOSIÇÃO Tensioactivos anionicos, tensioactivos não iónicos,
solventes hidrossolúveis, perfumes, corantes.

ASPECTO FÍSICO Líquido transparente incolor

PERFUME flores brancas e sandália

PESO ESPECÍFICO 0,89

pH tal qual n.a.
SOLUBILIDADE NA ÁGUA Completa
BIODEGRADABILIDADE Os tensioactivos contidos nesta preparação cumprem

com os critérios de biodegradabilidade segundo o
Regulamento (EC) nº 648/2004 relativo aos detergentes.
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Desodorizante líquido para o ambiente e 
para tecidos que não deixa resíduos

O KRISTALL PURE é um desodorizante
ultraconcentrado profissional que, ao
contrário dos desodorizantes tradicionais,
oferece a vantagem de não deixar resíduos
pegajosos nas superfícies, nos pavimentos
e nos tecidos.
Este produto caracteriza-se por um efeito
perfumante e desodorizante extremamente
potente, uma persistência elevada e por
poder ser diretamente pulverizado no
ambiente ou sobre as superfícies.

O KRISTALL PURE pode ser utilizado como
ambientador e em tecidos, reposteiros,
colchas, armários, tapetes, automóveis e
caravanas.
Além disso, este produto também pode ser
utilizado em: residências particulares,
condomínios, escolas, escritórios,
comunidades, casas de repouso, hotéis e
clínicas.

Vaporizar diretamente sobre a superfície em
causa ou no ambiente.
A micronebulização, garantida pelo bocal de
pulverização especial, amplifica o efeito
perfumante e permite a maior difusão
possível no ambiente, proporcionando
inclusive uma redução sensível de consumo
do produto.



Atenção – Líquido e vapor inflamáveis. Provoca
irritação ocular grave. Nocivo para os
organismos aquáticos com efeitos duradouros.
Lavar as mãos cuidadosamente após
manuseamento. Evitar a libertação para o
ambiente.

Informações adicionais

EXCLUSIVAMENTE PARA USO PROFISSIONAL.

8 frascos de 500 ml.
com pulverizadores «micro»
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